A SZTE Bölcsészettudományi Kara Tudományos diákköreinek
Szabályzata

Az SZTE BTK Tudományos Diákköri Tanácsa a 2005. évi CXXXIX. számú felsıoktatásról
szóló törvény 46. § (3) h), 66. § (1) valamint (5) pontjában foglaltak alapján valamint az
SZTE BTK TDK korábbi szabályzatainak figyelembevételével az SZTE BTK tudományos
diákköreinek új szabályzatát az alábbiakban állapítja meg:
A diákkörök szervezésével kapcsolatos általános kérdések
1. A TDT a diákköri tevékenység, a tudós utánpótlás nevelésének kitüntetett formája
elsıdleges célját a következıkben látja. A diákköri tevékenység járuljon hozzá a
diákköri tagok, valamint minden, a tudomány iránt érdeklıdı hallgató tudományos
munkájának elısegítéséhez, a tudomány mőveléséhez szükséges speciális ismeretek és
módszerek megszerzéséhez és terjesztéséhez, továbbá a tudományos dolgozatírás és a
tudományos vita normáinak elsajátításához. Ennek megfelelıen a diákköri ülések
nyitottak, azok munkájában a diákkör vezetıségének hozzájárulásával bárki részt
vehet és dolgozatát bemutathatja.
2. Az SZTE Bölcsészettudományi Karán a diákköröket általában a tudományszakoknak
/tanszék vagy intézet/ megfelelıen kell megszervezni. Ennek értelmében lehetıséget
kell biztosítani arra, hogy egy tanszék által gondozott tudományterületen belül több
diákkör is mőködjék.
3. Különösen támogatni kell a tudományszakok közötti komplex témákkal foglalkozó
diákkörök szervezését. Az ilyen diákkörök mőködési feltételeit az érdekelt
tanszékekkel egyetértésben egy tanszéknek kell biztosítania.
4. A Szabályzat hatályba lépésekor mőködı diákkörök felsorolását és az adott diákkörök
tagsági névsorát az I. sz. melléklet tartalmazza.
A Kari Tudományos Diákköri Tanács /TDT/
5. A TDT elnökét és titkárát a kar dékánja, diáktitkárát az illetékes hallgatói
önkormányzat (HÖK) vezetısége határozott idıre bízza meg. A fenti tisztségviselıkön
kívül a TDT tagjai még a tudományos diákkörök tanárvezetıi és titkárai. A TDT
mőködésének technikai és gazdasági feltételeit a kar állami vezetése biztosítja,
felügyeletét a kar mindenkori tudományos és pályázati dékánhelyettese látja el.
6. A TDT ellátja a jogszabályban és az Irányelvekben foglalt feladatokat, továbbá a Kari
Tanács és a kari vezetés által rábízott teendıket. Ennek érdekében a TDT rendszeres
idıközökben ülésezik.
7. A TDT ülésein a Tanács hivatalos tisztségviselıinek egyike elnököl. A Tanács
üléseirıl jegyzıkönyvet kell vezetni. A jegyzıkönyvet kívánságra a kar vezetésének és
a hallgatói önkormányzatnak, valamint az érdekelteknek rendelkezésére kell
bocsátani. A TDT kijelölt tisztségviselıi és a Tanács által választott gazdasági
ügyintézı a TDT ülései közötti idıben a folyamatos ügyekben intézkedhet, de errıl
köteles a TDT soron következı ülésén beszámolni.
8. A TDT döntéseit illetve javaslatait egyszerő szótöbbséggel hozza.

9. A TDT elnöke a kari munkatervben meghatározott idıpontban beszámol a Kari
Tanácsülésnek, továbbá folyamatosan tájékoztatja a kar vezetését a tudományos
diákkörökkel kapcsolatos ügyekrıl.
10. A TDT esetenként a diákkörök teljes tagságának részvételével plenáris ülést tart.
Az egyes diákkörökkel kapcsolatos szervezeti kérdések
11. Az egyes diákkörök megalakulása illetve felbomlása a diákköri vezetıség bejelentése
és a TDT jóváhagyása alapján történik. A TDT-ben azonban szavazati joggal csak az a
diákkör rendelkezik, továbbá pénzügyi támogatást csak az a diákkör kaphat, amely
tevékenységérıl félévenként a TDT-nek beszámol.
12. A diákkörök tagja lehet minden olyan nappali vagy levelezı tagozatos hallgató, aki
rendszeresen részt vesz a diákkör munkájában. A tagsági feltételeknek megfelelı
hallgatók névsorát a diákkörök vezetısége félévenként (okt. 1-ig, ill. márc. 1-ig)
benyújtja a kari TDT vezetıségének. A TDT vezetısége az elıterjesztett névsor
alapján a hallgatók indexében visszamenıleg igazolja a diákköri tagságot.
13. A diákkörök jelenlegi tagsága a szabályzat hatálybalépésétıl számított 15 napon belül
titkárt választ. A titkár megválasztását, illetve személyében történı mindenkori
változást a TDT-nek be kell jelenteni.
14. A diákkör munkáját vezetı oktatót az egységvezetı kéri fel.
15. A diákkört vezetı tanár a féléves munkáról beszámolót nyújt be az adott félév
szorgalmi idıszaka végéig.
A diákköri ülések
16. A diákkör ülését a diákkör titkára vezeti. A tudományos vitát a diákkör oktató
vezetıje, vagy a témában érdekelt tanár, illetve külsı meghívott szakember irányítja.
17. Több diákkör is tarthat együttes ülést. Az ilyen ülés levezetésében a diákkörök egymás
között állapodnak meg.
18. A diákkörök témaválasztását az oktató vezetı segíti. Különös figyelmet kell szentelni
azoknak a témáknak, amelyek az érdekelt tanszékek tudományos-kutatási tervébe
vágnak, országos vagy nemzetközi témákkal kapcsolatosak, továbbá amelyekre az
Országos Tudományos Diákköri Konferenciák /OTDK/ keretében pályázatot
hirdetnek.
19. A diákköri ülések tárgysorozatán szerepelhetnek diákköri elıadások,
könyvismertetések, egyes témákból rendezett viták. Ajánlatos, hogy a diákkörök az
adott tudományterület országosan ismert képviselıit lehetıség szerint rendszeresen
konzultációs elıadásokra hívják meg.
20. A diákköri üléseken kell megtárgyalni a diákkört érintı valamennyi adminisztratív és
szervezeti kérdést is.
21. A diákköri titkár fontos feladata, hogy a dolgozatok érdemi megvitatásához szükséges
feltételeket biztosítsa. Ennek érdekében idıben gondoskodjék arról, hogy a dolgozat
az érdeklıdık számára hozzáférhetı legyen /pl. a tanszékek honlapján/.
22. A diákköri titkár köteles a soron következı diákköri ülés helyét és idejét idıben
meghirdetni.
A diákköri tagok jogai és kötelességei
23. A diákköri tagságot és az OTDK-kon elért helyezést a hallgatók indexében fel kell
tüntetni.
24. A diákköri tagság kérheti diákköri speciálkollégiumok megindítását. Ennek keretében
a diákköri tagok igényelhetik általuk fontosnak ill. érdekesnek tartott témák elıadását.

A kért témához a TDT az illetékes tanszékvezetıkkel való konzultáció alapján kér fel
oktatókat. A diákköri speciálkollégium – mint minden speciálkollégium – a tanrendbe
és a leckekönyvbe egyaránt bekerül.
25. A hallgatónak juttatható kedvezmények megadásánál a diákköri tevékenységet
figyelembe kell venni.
26. A hallgatók pályázatainak kari rangsorolásánál, s mindenek elıtt a tudományos
továbbképzési ösztöndíjak odaítélésénél a folyamatosan végzett diákköri munkát
fokozottan figyelembe kell venni.
27. Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) kiemelkedı eredményt
elért diákköri dolgozatokat a szerkesztı bizottság lehetıség szerint a kari Acta
Iuvenum-ban publikálja. Az Acta Iuvenumok szerkesztı bizottsága a TDT.
28. Indokolt esetben – az érdekelt diákkörök elıterjesztése alapján – a TDT javasolhatja
tematikus diákköri kiadványok megjelenését is.

Diákköri konferenciák
29. A TDT a diákkörök közremőködésével évente szervez kari diákköri konferenciát. A
kari konferencián olyan dolgozatok vehetnek részt, amelyek diákköri ülésen
bemutattak, és a kari konferencián való részvételüket a diákkör javasolja.
30. A minden második évben megrendezendı OTDK-n azok a dolgozatok vehetnek részt,
amelyek elızıleg kari konferencián szerepeltek és az OTDK-n történı felolvasásukat
a diákköri konferencia zsőrije, valamint a TDT javasolta.
31. Ajánlatos, hogy a diákkörök szoros kapcsolatot építsenek ki tudományos testületekkel
/pl. Szegedi Akadémiai Bizottság/, a tudományos társulatok szegedi szekcióival /pl.
Nyelvtudományi Társaság, Történeti Társulat stb./, a Mindentudás Egyetemével, s
azok munkájában aktívan vegyenek részt. Szorgalmazni kell továbbá, hogy az egyes
diákkörök a lehetıségeknek megfelelıen teremtsenek kapcsolatot hazai és külföldi
társintézmények megfelelı diákköreivel is. A szervezett és hivatalos kapcsolatok
ügyében a TDT jár el.
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